
 
 

 كتابشرح 

 صحيح البخاري

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٠٧/٠٤/١٤٣٢ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=F=Ìá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=}à|||||||||||è۱۱۷==E=
=

٢ 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
األحادیث،  وهو مسألة التسدید والمقار�ة بین الفائدة والمرور على أكبر قدر منوطرحناه مراًرا،  ،هذا �الم مكرر �ثیًرا

ثل االختصار في الشرح لن �كون معه فائدة مف�عني الفائدة إنما تكون مع التطو�ل في الشرح، هذا أمر مفروغ منه، 
ذا توضیح �الم أهل العلم، هما �كون مع التفصیل والتوضیح والرجوع إلى المصادر والتوفیق بین أقوال أهل العلم و 

على  لكن ال شك أنه على حساب أخذ أكبر قدر ممكن من الكتاب. واستفتینا اإلخوان مراًرا هل نمشي ،فیه فائدة �بیرة
علنا ومثل ما ف ،�ما �فعل �عض الشیوخ و�نهون الكتب اأو ُنمر الكتاب إمرارً  ،ما �نا علیه ولو ما مشینا في الكتاب

و ر�ع سنوات وشهر�ن وعشرة أ�ام أنهیناه. فهل تر�دون أن �كون شرح البخاري مثل شرح الموطأ أ�الموطأ، الموطأ أ
 حتى مثل شرح البخاري في المرة السا�قة؟ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .لكم �ه ..�ِهللا هذا مطلب على �ل حال، �عني التفصیل هذا ما 

 .......  ال طالب:
ى الدرس یثني عل -جزاه هللا خیًرا -األخما فیه إال هذا أو هذا، ما فیه إال هذا أو هذا؛ ألن هذا  ما �جيء، ما �جيء،

و�عطي الطالب ملكة وسعة إدراك، ولكن نحن نر�د أن نمر معكم على هذه  ،مفیدة :إنا استفدنا، و�قول :و�قول
لیها جیًدا، ولكن هذه الطر�قة التي نسیر ع األحادیث العظیمة، فلو قسم البخاري على عشر�ن سنة أو أقل لكان األمر

والعمر قصیر، ومع هذا �له فطر�قتكم التي  ،ولن نمر على أحادیث البخاري، والعلم �ثیر ،لن ننتهي من الكتاب
یرون �بار ألنا وجدنا فیها خیًرا �ثیًرا. �قول: أرجو لو تستش ؛تسیرون علیها مفیدة، ونستمر �إذن هللا �مالزمة الدروس

 ب بهذا؟ الطال
ان هناك استشرنا مراًرا وما طلعنا بنتیجة، أنا �إمكاني أن أقول: اقرأ �ا عبد هللا، وأعلق على �عض األلفاظ، و�ذا �

یذ�رون  نیذذ�رناه على وجه مختصر ومشینا. الشيء أوردناه، إذا �ان هناك حكم مستنبط  أوإشكال في معنى 
ا حدیث أو �عني �أخذ الیوم الواحد أحادیث ثالثة أو أر�عة أحیاًنا، أحیانً شرحنا للبخاري المرة األولى بهذه الطر�قة، 

حدیثین على حسب ما فیه من مطالب. و�ن �ان یر�د مثل ما �فعل �عض شیوخنا، وأنا حضرت من �قرأ علیه خمسة 
ان جب �عض اإلخو وصلى هللا على نبینا محمد. هذا ما أدري �ِهللا إذا �ان هذا �ع ،أحادیث �علق علیها �خمس دقائق

 نحن ما عندنا مانع، االختصار ما �عجز عنه أحد.ف
 .......  طالب:

  .ما تنضبط، ما ینضبط التوسط، ما ینضبط
 .......  طالب:

، سبعة أحادیث، لكن سبعة أحادیث الحدیث األول، سبعة عن �م؟ �عني �ل حدیث اضر�ه في أطرافه، �عني نعم
 ..اب. المسألة �عني.مررنا علیه في جمیع مواضع من الكت

 .......  طالب:
 ین؟ أ

 .......  طالب:
 اقتراحات.

 .......  طالب:
 و�بدو أنه مستفید هو على ما ذ�ر. ،جزاه هللا خیًرا ،�المه طیب لكنال، 

 ن، لكن یبدو أنه تناقض �آخر �المه.و �لنا مستفیدنعم،  طالب:
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ینتهي الكتاب، أنا إذا بدأت في قراءة �تاب یهمني أن  ال ال، هذا مطلب �ثیر من اإلخوان، �عض الناس یهمه أن
 أنتهي منه، ولذلك عمر �عض المسائل ما حررتها وال دققت وال التفت.

 وال تذ�ر المسائل. طالب:
 ؟ ماذا

 الحمد هلل....... الحمد هلل.......  ،اخیرً  اینحن �ا شیخ ولقنن وطالب: ....... مستفید
 ف الكتاب �خمس وعشر�ن سنة، خمس وعشر�ن سنة �شتغل علیه لیل نهار، ترى العلماآلن الحافظ ابن حجر حینما ألَّ 

ح �تاب البخاري �شرح �بیر، سماه الشر لزاد علیه، و�انت نیته أن �شرح ما ینتهي �ا إخوان، ولو أعاد فیه النظر 
 �بیر، شرح متوسط. أنتم ثم عدل عنه إلى هذا الشرح المتوسط، هذا ما هو �شرح ،الكبیر، أنجز منه شیًئا �سیًرا

 توازنون بین الشروح الموجودة اآلن، مثل شرح الزر�شي مثًال، �علق على الكتاب �كلمتین ثالث و�نتهي اإلشكال.
ي ذثالثین صفحة، لكن أیها ال ،�عشر�ن. �عض الشروح تعلق وماشٍ  ،صفحتین ،الكرماني أطول منه، �علق �صفحة

 فیه الفائدة؟ 
 أكید �ا شیخ. طالب:

  شك أن الفائدة مع التطو�ل والتفصیل.ال
  �ا شیخ....... طالب:

 .یة، ستة أشهر فیها �ل شهر فیه ثماننصف السنة، نصف ستة أشهر
 .......  طالب:

 .، فیه ثمان وأر�عون درًسانعم
 .......  طالب:
 �طالب �عطلون و�ختبرون و�روحون و�جیئون. ةر، المسألة مضبوطة �طالب، مر�وطما نقد
  ال، أقصد مسألة الدروس....... :طالب

 .نعم
 ....... الشرح طالب:
 .......  طالب:

 اختصرنا في �تاب اإل�مان اختصرنا �ثیًرا عن بدء الوحي. حنن، نعم
  �ا شیخ، أزود من هذا �ا شیخ.......نعم، : طالب
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 قر�ًبا من مائة وستین أو مائة وسبعین حدیًثا.تجر�د، التجر�د اآلن هذه السنة الحاد�ة عشرة، شرحنا منه 

 .......  طالب:
 .ا، أوسع �ثیرً ا�ثیرً ال ال، شرحنا �البخاري أكثر 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

  الطر�قة األخیرة....... طالب:
 .أنا ما أدري، الحقیقة

 .......  طالب:
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ساب الثاني، �ل طر�قة على حساب الطر�قة و�ل شيء على ح ،هذه فیها نوع تردد، وهذا من زمان وهو بین أمر�ن
ا ألنه حتى �عد أ�ًضا أحادیث في غا�ة األهمیة وأبواب م ؛األخرى: التطو�ل له فائدته، والمشي السر�ع له فائدة همة جد�
 من أبواب الدین �مكن ما نمر علیها �سبب التطو�ل.

 .......  طالب:
 .وراه نتیجة ألنه ما ؛ه اإلخوانالم مكرور مراًرا وملهذا الك
 .......  طالب:

ْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�ِه}ال، ذاك تعجیل،   ].١٦[القیامة:  {َال ُتَحرِّ
 ].١٧[القیامة:  {ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}.......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 �عني تؤ�دهم أنت؟ 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 م شيء؟ عندك منه
 .......  طالب:

ونتناقش في  ه،تراودني فكرة وهي اختصار فتح الباري، إذا رأیتم أنه في �ل درس أقوم �اختصار حدیث من أحادیث
 هذا المختصر؟ 

 جید �ا شیخ. طالب:
 ؟ ماذا

 مع مراجعة �عض الشروح مثل الكرماني والنووي. طالب:
 مشي.ن و�ال�عني في الدرس إن احتجنا إلى إ�ضاح شيء 

 الفوائد �ا شیخ. فقط طالب:
 ؟ ماذا

 الفوائد....... طالب:
 .......  طالب:

 نختصر �عد، ما هو �الفتح �له، مختصر فتح الباري.
 .فقط طالب:

 ،من الفتح ا�ستفیدو  أن فقط، نعلق علیه من فتح الباري �اختصار، وهذه فكرة مطلو�ة أ�ًضا من �ثیر اإلخوان ودهم
 لكن فیه طول علیهم.

 جید هذا. الب:ط
 ...طیب �ا شیخ فیه طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 أنت نفسك...
 .......  طالب:

 ال؟ أو ثالثة، ما هي بـ...أم فیها فائدة 
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  فیها فائدة....... بلى طالب:
 : �ا شیخ.طالب

 نسدد ونقارب �ا شیخ. طالب:
 نعم. 

 ..�عض أهل العلم. طالب:
 الي ینطق �ه ذعلمه هو ال�جیئون إلیه من أجل من الكبار من شیوخنا، لكن الناس �ِهللا �ا إخوان إني سمعت لواحد 

، وعلم ینقل عن العلماء، یبغون اختیارات الشیخ، ُ�قرأ علیه الكتاب خمسة أحادیث �علق علیها �خمس دقائق ما تز�د ما
 �أتون یبحثون الناس أن مرتبة عالن. لكن ما �عد وصلنا إلى  والمختصر ومبارك وعلم الشیخ، ال �قول: قال فالن 

 ه الطالب.یي یبغذمن الكنوز في هذه الكتب؟ هذا ال نستخرجماذا ننقل عن أهل العلم؟ ماذا علمنا، �قولون:  عن
 طالب: فیك الخیر والبر�ة، لكن �ا شیخ...

 ه الطالب.ییبغي ذلهذا ا
ذهن ابن  ي قد تعزب عنتوائد والدرر الي وتستنبط أنت الفطالب: فیه جمع بین الطر�قتین، أنك تختصر فتح البار 

ستنبط ، �عض أهل العلم المعاصر�ن �عتني و�طرحها علینا، وهذه �ا شیخ مطروقةالنووي وت أوابن رجب  أوحجر 
 و�تكلم على المسائل. ،من اآل�ات أو من األحادیث مسائل

الباري وعمدة القاري، مختصر  هذا یر�د شرًحا متوسًطا �شرح القسطالني، هو معروف القسطالني مختصر من فتح
 من الكتابین، وجمع أطراف الكتابین وفوائد الكتابین �اختصار.

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
وح، و�الم مرج به الكرماني؟ و�ذا لم... مشكلة، نفس الشيء. فیه �الم راجحبه العیني؟ و�ذا تعقَّ فقط ما نتعداه؟ و�ذا تعقَّ 

 فیه ردود. ما �مكن أن تمشي بدون وقفة هذه. ،فیه تعقبات
 .......  طالب:

 ألنه الزم توضح وجهة نظر ابن حجر ووجهة نظر المعارض و�ال ما فهمنا التعقب. ؛ما تجيء �اختصار، ما تجيء
 نمشي على طر�قة ابن حجر. طالب:
 الزُّ�دة �ا شیخ. طالب:
 وأحادیث البخاري. طالب:

 ا شیخ.طالب: أنت أعطنا الزُّ�دة �
 ما فیه ُز�دة إال بتعب �ا أخي، ما تجيء �ذا.

  أحادیث البخاري �ثیر منها في الموطأ..............  طالب:
 أنا ما أدري عن اإلخوان إذا سمعوا شرح الترمذي.

 فیه اختصار �ا شیخ. طالب:
ا  لكنه جامع ألطراف فوائد علوم الحدیث �لها. ،مختصر جد�

 ك جمعت من هذه وهذه، اختصرت الفتح واستنبطت الفوائد....... �ا شیخ، لو أن، نعمطالب: 
 .�قول: ثم هناك اختصار للفتح للشیخ فیصل بن مبارك فلیعاد تصو�ره

 مجلدات، هو �حسبه مطبوع الظاهر.  یةوهو ثمان ،ناملزمة أو ملزمت لعلههات، ما ُوجد منه 
 طالب: ...........
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ي مختصر فتح الباري، ثمانیة مجلدات للشیخ فیصل بن مبارك، و�ل یتمنى ال ال ما ُوجد أصًال، اسمه لذة القار 
 لكن ما هو موجود. ،الحصول علیه

 .......  طالب:
 نعم، المرتع المشبع.

 .......  نعم طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ، ذ�رنا مؤلفاته مراًرا.نعم

  ؟لى الصحیح، أال تكون صالحة للدرس�قول: بلغنا أن لكم حاشیة ع
ها لكن �انت في أ�ام الشباب، �ثیر من ،على الصحیح، فتح الباري قرأناه وعلقنا علیهلیست حاشیة على فتح الباري 

 �حتاج إلى إعادة نظر، قبل ثالثین سنة، سنة تسع وتسعین وأر�عمائة. 
 .ثالثمائة طالب:

و لرأت الفتح وعلقت علیه، لكن اآلن وتسعة وتسعین وألف وأر�عمائة، �سنتین ق وثالثمائةألف وأر�عمائة، سنة ألف 
 أعید النظر فیه �ان �له أو جله �حتاج إلى إعادة نظر. 

 .......  طالب:
 ترون المناسب؟ وماذا ا التسجیل. ذال، اإلمالء مع التسجیل ما له قیمة اآلن، اآلن �ل شيء محفوظ به

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
ا من ذه �انوا �حضرون من أجل نیذنفر �ثیر من الطالب ال وقدلبعض اإلخوان مقلقة، على طر�قتنا �النسبة نعم، 

همة م اأجل الطول؛ ألن �ثیًرا من طالب العلم یهمهم أن ینتهي الكتاب، وال شك أن هذا مطلب �اعتبار أن فیه أبوا�ً 
 من أبواب الدین ال بد أن ُ�مر علیها.

 .......  طالب:
وأعرف أنه هدف  ،ي همه إنهاء الكتابذطول، وال :ینظر إلى الفائدة �قولي ذمحیر، والِهللا األمر ال شك أنه �

 هدف صحیح أن ینتهي الكتاب، لكن المسألة ترجیح. ،ال ،ما هو بهدف غیر صحیح ،صحیح
 .......  طالب:

 ذ�رت هذا.أنا قلنا هذا في بدا�ة األمر، 
 .......  طالب:

 م.ما هو �كله لكناستمع لكالم الطالب 
 .......  طالب:

 �صیر؟ ماذا  ،، لكن لو حتى ثالثین ألف ورقةنعم
 طالب: هللا أعلم �ا شیخ....... 

 .تر�د أن ترى �حار العلوم 
 ....... لكن هللا أعلم طالب:

  .لو ما عندها، لو نصف القرون 
 .......  طالب:
  أحسن هللا إلیك �ا شیخ....... طالب:
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من المتون وطولنا في شرحه مقبول، لكن الكتاب الطو�ل والكبیر متى ینتهي؟  نعم، �عني �قول: لو �ان الكتاب
والمثال على ذلك شرح العمدة البن الملقن وشرح البخاري له، �عني أر�عمائة حدیث في أحد عشر مجلًدا، وسبعة 

وفیه  ،سانیدن ضعف العمدة فضًال عن �ونه فیه أو آالف وخمسمائة حدیث في ثالثة أضعافها، �عني البخاري عشر 
من العمدة، وشرح البخاري ثالثة أضعاف شرح  ان ضعفً و خمس لعله ،تراجم وفیه مطالب، �عني �مكن ما هو �عشر�ن

ا فعلنا ألنه ینتهي، أما الكتب الكبیرة شرحها، مثل ما، لو أنن ؛مشكلة عندنا العمدة. فالمتن الصغیر لو نطول فیه ما
ن و ر واآلن واحد وعش ،�القرطبي مثل البخاري، مع أنه مجرد تعلیق فعلنالو  �القرطبي مثل البخاري متى ینتهي؟ هاه؟

  .سنة
 .......  طالب:
 �ه؟ ماذا 

 .......  طالب:
 اآلن؟ 
 .......  طالب:
 أین؟ 
 .......  طالب:
 ؟ فقطتعلیق 
 .نعم طالب:

ین التوار�خ ب انظرلى البخاري، ي ُ�تبت على الحلل الباز�ة تعلیقات الشیخ ابن �از عتالتوار�خ ال راجع ،سهل سهل
ا. السبب أنها تعلیقات خفیفة من الشیخ ومفیدة   نافعة وعلمو األول واألخیر، األول والثاني والثالث والرا�ع متقار�ة جد�

 علیه نور مصدره الكتاب والسنة ال غیر، أما نحن مصادرنا متعددة.
 .......  طالب:

 ؟ نعم
 .......  طالب:
 ...ي أننا نختصر �مكن ما نقدر، لكن حتى ال ینبغنعم، 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 �صیر فیه طول، لكن إذاومع ذلك  ،واالتجاه إلى االختصار ي �كون في البالذز�ن، �قول: ال ...ي �طلع ذنعم، ال

 �صیر �عد؟ تطو�ل على تطو�ل! على �ل حال.فماذا كان المقرر التطو�ل 
 رأي �ا شیخ؟ أيتمیل إلى  طالب:
 .من أجلكم، أنا �ِهللا جالس ما تر�د�ِهللا 
 ك خیًرا.�هللا �جز  :طالب

ب ، نسدد ونقار الشكوى إلى هللا، لكن قبل الدوام ا، وما �نت أنقل �تبً تعب شدیدلي ال سیما إنه �عد الدوام حصل 
 وعسى أن �عین.

 جزاك هللا خیًرا �ا شیخ. طالب:
 طك �ا شیخ ینفع إن شاء هللا.طالب: ز�ن اختصار الفتح واستنبا

 ونبحث ما ُیذ�ر فیه؟  ،نختصر لكم الفتح ونقرأه علیكم أن تبغون 
 ، استنباط �ا شیخ.ماشٍ  طالب:
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  ..و�ن مر شيء أثناء الكالم على الفتح
 ماذا �ا أ�ا عبد هللا؟

 .......  طالب:
 قال اإلخوان؟ ماذا 

 .......  طالب:
 ا تیسر.نختصر الفتح ونقرأه ونعلق علیه �م

 استنباطاتك �ا شیخ. طالب:
 .......  طالب:
 فیه؟ ماذا 

 .......  طالب:
 .ثرألن �عض األحادیث أك ،ما �كون األخیر إن شاء هللا، �عني بدًال من أن �كون الحدیث �عشرة دروس أو أكثرنعم، 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ، هللا یر�د بنا خیر.اسً عشر�ن در �حدیث األعمال �النیات �ان، �مكن 

 .نعم
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

. اللهم الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام.

ثَ وَ ِلَساِنِه  ْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمنْ "َ�اٌب: المُ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري  َنا آَدُم ْبُن َأِبي َ�ِدِه. َحدَّ
ْفِر" َثَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َأِبي السَّ  .ِإَ�اٍس، َقاَل: َحدَّ

 مسكنة عندك؟ 
  هي �ا شیخ؟ ام طالب:
 هاه؟ 
  ین المسكن؟أ: طالب

ْفر"  ."السَّ
 ها.أنا وقفت علی طالب:

 ؟ ماذا
 أنا وقفت علیها. طالب:

 علیها؟ ماذا ال، ما هي �المسألة، الفاء 
 مفتوحة. طالب:

 خالص.
 . نعم طالب:

َفر"ُ�ضبط مثل هذا عند أهل العلم:  ص. بلفظ بلفظ ضد الَحَضر، ما �قولون: �فتح السین و�فتح الفاء و�ذا، خال "السَّ
ح ل لك: �فت�قو  أن . الَحَكم بن ُعَتْیبة بتصغیر َعَتبة الدار. ما �حتاجضد الَحَضر. َحَرام بن عثمان بلفظ ضد الَحَالل
 إذا قال لك �ذا. هاناسیبالعین وضم الكذا، خالص ما أنت إن شاء هللا 

َثَنا طالب: َثَنا ُشْعَبُة، َعنْ  أحسن هللا إلیك. "َحدَّ  ."َعْبِد للااَِّ  آَدُم ْبُن َأِبي ِإَ�اٍس، َقاَل: َحدَّ
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 . ل مثل هذا الكالم عادةرماني �قو الك
َثَنا ُشْعَبُة، َعنْ  أحسن هللا إلیك. طالب: َثَنا آَدُم ْبُن َأِبي ِإَ�اٍس، َقاَل: َحدَّ َفِر َوِ�ْسَماِعیَل، َعِن ا ْبِن َأِبي َعْبِد للااَِّ  "َحدَّ لسَّ

، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو  ْعِبيِّ ُ َعْنُهَما-الشَّ َم الُمْسِلُم َمْن َسلِ «َقاَل:  -مَ  َعَلْیِه َوَسلَّ لَّى هللاُ َص -نَِّبيِّ ، َعِن ال-َرِضَي للااَّ
ُ َعْنهُ   .»الُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَ�ِدِه، َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى للااَّ

َثَنا َداُوُد َعْن َعاِمٍر، قَ   َعَلْیِه  َصلَّى هللاُ  -، َعِن النَِّبيِّ ُت َعْبَد للااَِّ : َسِمعْ الَ َقاَل َأُبو َعْبِد للااَِّ: َوَقاَل َأُبو ُمَعاِوَ�َة: َحدَّ
 ."-َلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا عَ  -لنَِّبيِّ ا. َوَقاَل َعْبُد اَألْعَلى، َعْن َداُوَد، َعْن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد للااَِّ، َعِن -َوَسلَّمَ 

 عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على
 أما �عد،

، �قول: )("�اٌب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و�ده"الحافظ ابن حجر:  -َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول الشارح  
 .دیث)لحو�جوز فیه اإلضافة إلى جملة ا ،و�ذا أكثر األبواب، وهو منون  ،"�اب" سقط من روا�ة األصیلي :(قوله
خبره... إلى آخره، في محل جر مضاف إلیه،  »من سلم«مبتدأ، و: »المسلم«والحدیث �جملته  ،مضاف "�اٌب"�عني 

 والحدیث �جملته �كون مضاًفا إلیه.  ،الباب مضاف
دیره: خبر لمبتدأ محذوف تق "�اب"واألصل أن  ،"�اب"، �جوز فیه اإلضافة، تضیف "�اٌب: المسلم" (وهو منون)قال: 

 .(و�جوز فیه اإلضافة إلى جملة الحدیث، لكن لم تأت �ه الروا�ة) "المسلم"ا �اب، هذ
 أي روا�ة؟  

 .......  طالب:
�یة من حیث العر  (�جوز فیه اإلضافة)، (هذا الذي اتفقت علیه روا�ات الصحیح)هو منون  (�جوز فیه اإلضافة)

من  إنه من روا�ات الحدیث، ال، :�ات الصحیح، ال �قال�ه روا�ة �عني من روا تجوز، لكن لم ترد �ه روا�ة، لم تأتِ 
 روا�ات الصحیح.

 .("�اب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و�ده")�قول: 
، �عني ""�ابْ ، تقول: الوقف على السكون) ،واإلضافة إلى جملة الحدیث ،(�جوز في "�اب" التنو�ن�قول الكرماني:  

 اًرا. على سبیل التعداد، �عني �ما تقدم مر 
 �ده""�اٌب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و  (والوقف على السكون، والحدیث مذ�ور على سبیل التعلیق)

وأنها منها ما  ،لكنه موصول في الباب نفسه. معلوم أن الحدیث عن معلقات الصحیح تكرر �المه فیها ،هذا معلق
وهذا محل الكالم ألهل العلم، وعدة  ،صل في الصحیحوهذا ال �الم فیه، ومنها ما لم یو  ،هو موصول في الصحیح

ن على �الم ابن حجر �لها و ن حدیًثا أو واحد وأر�عو األحادیث المعلقة في صحیح البخاري ألف وثالثمائة وأر�ع
ل موصولة في الصحیح إال مائة وستین، فالكالم ألهل العلم في معلقات الصحیح في المائة والستین هي التي لم توص

ع آخر، و�ثیر منها موصول عند غیره، بل �لها موصولة، لكن منها ما هو موصول �سند على شرطه على في موض
شرط البخاري، ومنها ما هو موصول على شرط غیره �مسلم، ومنها ما هو موصول �سند صحیح ال على شرط 

ومنها ما هو ضعیف  ،ومنها ما هو حسن ،لكن منها ما هو صحیح ،الشیخین، وأما البقیة فمعروف أنها موصولة
ا ،خفیف الضعف  .وهو قلیل جد�

ولم  »ال یتطوع اإلمام في مكانه«وأما ما ضعفه شدید فإن البخاري ینبه على هذا الضعف، و�ذ�ر عن أبي هر�رة:  
 ن البخاري أنه ال �صح.�صح، إذا �ان الضعف شدیًدا بیَّ 

ه وهذا أسلوب یتخذ (من غیر تصرف فیه)، ه)، استعمل لفظ الحدیث ترجمًة من غیر تصرف فی»المسلم«(قوله 
على ما  لكنه قد �أتي یترجم بلفظ لم �خرجه في صحیحه، وقد یترجم بلفظ زائد ،-َرِحَمُه ُهللا تعالى-اإلمام البخاري 

 خرجه وهو موجود عند غیره، وهنا استعمل لفظ الحدیث ترجمة من غیر تصرف.
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ة، وقیل: (�النون و�ین الهاءین �اء أخیر أبو إ�اس اسمه ناهیة  اهیة)(اسمه نآدم بن أبي إ�اس  (قوله "أبي إ�اس")
 اسمه عبد الرحمن.

َفر")  َفر قوله "أبي السَّ ا الفتحة عطفً �(اسمه سعید بن �حمد �ما تقدم، و�سماعیل مجرور ، عن عبد هللا بن أبي السَّ
َفر و�سماعیَل، معطوف علعلیه) حة، ألنه ممنوع من الصرف فُجر �الفت ؛یه، و�سماعیَل، عن عبِد هللا بن أبي السَّ

 وعبد هللا بن عمرو هو ابن العاص صحابي ابن صحابي.  ،(والتقدیر: �الهما عن الشعبي
لفرق ، هذه تراجم الرواة عند الحافظ، عند ابن حجر. لكن ننظر إلى التراجم عند الكرماني تجدون ا)»المسلم«قوله 

 ینبني لحافظ ابن حجر یهمه في ترجمة الراوي توثقیه أو تضعیفه، �عني ماالكبیر، وذ�رنا في مناسبات �ثیرة أن ا
 ي یهم الحافظ. ذعلیه ثبوت الحدیث، هذا ال

�عتني  بینما النووي یلتفت إلى أمر آخر: وهو ما ُیذ�ر عن الراوي من تعبد؛ ألن النووي مشهور �الزهد والعبادة، فهو
یتعلق بتصحیح أو تضعیف. الكرماني یهتم �طرائف ُتذ�ر عن هذا  �ما ُیذ�ر عن الرواة في هذا الباب أكثر مما

  الراوي. 
بن عبد  ("آدم بن أبي إ�اس" �كسر الهمزة و�الیاء المثناة من تحت والسین المهملة، هو أبو الحسن آدم�قول: 

الشام و حجاز الرحمن بن محمد، أصله من خراسان، نشأ ببغداد و�ها طلب الحدیث ثم رحل إلى الكوفة والبصرة وال
ُتوفي  ومصر واستوطن عسقالن الشام. قال أبو حاتم: هو ثقة مأمون متعبِّد من خیار عباد هللا، و�ان وراًقا

 �عسقالن سنة عشر�ن ومائتین. 
 ، �عضرد)قوله: "ُشعبة" �ضم الشین غیر منصرف، هو إمام من أئمة العلم األعالم، أبو �سطام بن الحجاج بن الو 

 ل العلمیة ترجم شعبة �قول: أبو َسطَّام! نعم، قال: أبو َسطَّام. من �تب في الرسائ
ى جاللته (أبو �سطام بن الحجاج بن الورد األزدي موالهم الواسطي، ثم انتقل إلى البصرة، والعلماء مجمعون عل

 ة وحدة فيو�تقانه وعرفانه وورعه. قال الشافعي: لوال شعبة ما ُعرف الحدیث �العراق، وقال أحمد: �ان شعبة أم
ا لحم هذا الشأن، وقال سفیان الثوري: شعبة أمیر المؤمنین في الحدیث، وقیل: جف جلده على عظمه لیس بینهم

 من �ثرة عبادة هللا تعالى، و�ان ألثغ، توفي �البصرة سنة ستین ومائة. 
َفر" �فتح السین والفاء سعید بن محمد الهمداني الكوفي.   قوله: "عبد هللا ابن أبي السَّ

 حافظ؟من هو ال (الحافظ)، قال النووي: "ُ�ْحَمد" �ضم الیاء وفتح المیم، والحافظ: �ضم الیاء و�سر المیم)
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .میم)(قال النووي: "ُ�حَمد" �ضم الیاء وفتح المیم، والحافظ: �ضم الیاء و�سر الالكرماني ینقل عن النووي 
 .......  طالب:

 ِمد. ضبط النووي: ُ�حَمد، وضبط الحافظ �كسر المیم: ُ�حِمد. من الحافظ هذا؟ ُ�ح
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 ابن عساكر. طالب:

 مضبوط، صح. ابن عساكر ینقل عنه النووي �ثیًرا بلفظ الحافظ.
 مائة. شر�ن و (و�سر المیم، توفي في زمان مروان بن محمد الذي �ه ختام الدولة األمو�ة، اسُتخلف سنة سبع وع

لنووي في ا أن ، الغر�بأبو عبد هللا الَبَجلي �فتح الجیم األحمسي الكوفي) ،قوله: "إسماعیل" هو ابن أبي خالد
هذا و وهذا الصواب، وفي موضعین أو ثالثة قال: الُبَجلي  ،العیني في مواضع �ثیرة قال: الَبَجلي �فتح المیم و�سره

 خطأ ما قال �ه غیره.
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روان ا. قال مالجیم األحمسي الكوفي، سمع جماعة من الصحا�ة والتا�عین، و�ان عالًما متقًنا صالحً  (الَبَجلي �فتح
ه ألن ؛لالمبن معاو�ة: �ان إسماعیل �سمى �المیزان، توفي �الكوفة سنة خمس وأر�عین ومائة، و"إسماعیَل" �فتح ا

نذري في ، �عني من نوادر الضبط عند أهل العلم التي ال یواَفقون علیها، المُعطف على "عبد هللا" ال على "شعبة")
 مختصر السنن قال: ر�عي بن ِخراش �كسر الخاء المعجمة، والعلماء قاطبة على أنه �المهملة: ِحراش.

ْعبي" �فتح الشین وسكون العین هو أبو عامر عامر بن شراحیل الكوفي، ُنسب إلى َشعب و   �طن من هو(قوله: "الشَّ
بد�ع رق منها ال، فیه هناك َهْمدان وَهَمدان، َهْمدان القبیلة وَهَمدان التي �المشَهْمدان �سكون المیم و�همال الدال)

 وغیره.
 ، وروى عن علي والِّسبطین وسعد-رضي هللا عنه-(و�همال الدال، ُولد ِلست سنین مضت من خالفة عثمان 

. قال: -رضي هللا عنهم-(وغیرهم أبو عمر اهر أنها ابن عمر ما هو ألنها الظ ؛وسعید وابن عباس وابن عمر)
ده أدر�ت خمسمائة من الصحا�ة، وقال: ما �تبت سوداء في بیضاء قط، وال حدثني أحد �حدیث فأحببت أن �عی

، وال حدثني رجل �حدیث إال حفظته. وقال ابن عیینة: �ان الشعبي أكبر الناس في زمانه، و�ان ض ل یئیًال فقعليَّ
یع  بن مطله: ما لنا نراك نحیًفا؟ قال: إني ُزوحمت في الرحم؛ وذلك ألنه �ان أحد التوأمین، وهو �اتب عبد هللا

ال الخیاط: تخیطه؟ فقالعدوي أمیر العر�ش یوم الَحرَّة و�ان مزاًحا، ُحكي أنه قال لخیاط مرَّ �ه: عندنا ُجبٌّ مكسور أ
ي �قول ذ، هذا مثل الرجل ومعه في البیت امرأة فقال: أ�كما الشعبي؟)إن �ان عندك خیوط من الر�ح! ودخل علیه 

 عن بر الوالدین وأهمیته وهو مقدم على حق �ل أحد ولو �انت األم واألب!! 
ن إ :، هذا الذي نقول لكم(ودخل علیه رجل ومعه في البیت امرأة فقال: أ�كما الشعبي؟ فقال الشعبي: هذه!)

ة �ر في ترجمة الرجل، وابن حجر یهتم �ما �صحح الحدیث و�ضعفه، والنووي یهتم �عبادالكرماني یهتم �أطرف ما ُیذ
 الراوي. �ل إنسان له اهتمامه.

 وهي قر�ة من ناحیة فارس، ُتوفي �الكوفة في سنة �ضع ومائة. ء،(وأمه �انت من سبي َجَلْوَال 
وأما في  یر النصب،و لیتمیز عن ُعَمر، وهذا في غقوله: "عبد هللا بن َعمرو" �فتح العین و�الواو، و�نما ُ�تبت �الوا 

هكذا  ، سمعُت َعمًرا، ولذا حینما ُتنطق �الواو وهي مجرورة مثًال، �عض الناس: عمُرو �قولالنصب فیتمیز �األلف)
و یتكلمون في وسائل اإلعالم وغیرهم، خطأ، مررت �عمٍرو، قال عمرُ  نیذحتى من �عض ال ،ار، تسمعونها أنتم�استمر 

 العاص، یروي عن عمِرو بن العاص، سمعُت َعمًرا، و�ذا أردت أن تنسبه تقول: عمرو بن العاص. بن
، یز �األلف(�فتح العین و�الواو، و�نما ُ�تبت الواو لیتمیز عن ُعمر، وهذا في غیر النصب، وأما في النصب فیتم

د معه (وشه، �عني عبد هللا ل أبیه)وهو عمرو بن العاص بن وائل القرشي، �نیته أبو محمد على األصح، أسلم قب
دى (أو إح، األصل اثنتا عشرة سنة صفین، و�ان �ضرب �سیفین، و�ان بینه و�ین أبیه في السن اثنا عشرة سنة)

عن  ى و عبادة، ر في العلم مجتهًدا في ال عشرة، قالوا: وال �عرف أحد غیره بینه و�ین والده هذا القدر، و�ان غز�ًرا
بطن َذكر البخاري منها خمسة وعشر�ن، �ان أحمر عظیم ال ،سبعمائة حدیث -علیه وسلم صلى هللا-رسول هللا 

وعمي آخر عمره، توفي �مكة أو �الطائف أو �مصر سنة خمس أو ثالث أو سبع وستین أو اثنتین أو ثالث 
 .وسبعین)

لنا: قمن الكرماني، ومثل ما  د فیها الكرماني، العیني في الغالب ینقل التراجمالعیني في تراجمه في الغالب �قلِّ  
ون علیه الكرماني عند الشراح على ما �قول العامة مثل الشعیر �لهم �ستفیدون منه، ولكثرة ما فیه من أوهام �لهم ینزل

 �األسالیب الشدیدة، مثل الشعیر مأكول مذموم!
أن  أنه �ستلزمرجولیة، وُتعقب �األلف والالم فیه للكمال نحو: ز�د الرجل أي الكامل في ال :، قیل»المسلم«(قوله: 

امًال لكن عنده مخالفات أخرى، فهل �كون � ،، قد �سلم الناس من لسانه و�دهكل من اتصف بهذا خاصًة �ان �امًال)
 على هذا؟ ال. 
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. ي األر�ان(وُتعقب �أنه �ستلزم أن �ل من اتصف بهذا خاصًة �ان �امًال، و�جاب �أن المراد بذلك مع مراعاة �اق
و�ثبات  خطابي: المراد أفضل المسلمین من جمع إلى أداء حقوق هللا تعالى أداء حقوق المسلمین، انتهى.قال ال

مة اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفیض في �المهم، و�حتمل أن �كون المراد بذلك أن ُیبین عال
لمنافق، �ما ُذكر مثله في عالمة ا المسلم التي ُ�ستدل بها على إسالمه، وهي سالمة المسلمین من لسانه و�ده

ة إخوانه و�حتمل أن �كون المراد بذلك اإلشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ر�ه؛ ألنه إذا أحسن معامل
 .فَأْولى أن ُ�حسن معاملة ر�ه من �اب التنبیه �األدنى على األعلى)

 .(هذا الكالم فیه نظر وخدش من وجهین)�قول العیني: 
هذا من  لوقوع جزَئِي الجملة معرفتیِن، ولكن ؛إلى آخره ظاهره یدل على الحصر »المسلم من سلم«ه: (قولقال: 

قال و لى آخره. إقبیل قولهم: ز�د الرجل، أي: ز�د الكامل في الرجولیة، فیكون التقدیر: المسلم الكامل من َسِلم... 
 من جوامع مسلًما �قول وال فعل، وهذا لم یؤذِ  القاضي عیاض وغیره: المراد الكامل اإلسالم والجامع لخصاله ما

لحصر، اوفصیحه، �ما �قال: المال اإلبل، والناس العرب، على التفضیل ال على  -علیه الصالة والسالم-كالمه 
من لسانه  من سلم المسلمون «ن هذا التأو�ل وهو قول السائل: أي اإلسالم خیر؟ قال: ن البخاري ما یبیّ وقد بیَّ 

 .)»و�ده
م (معناه أن المسلم الممدوح من �ان هذا وصفه، ولیس ذلك على معنى أن من لم َ�سلذ�ر �الم الخطابي: ثم 

س ولك: الناالناُس منه ممن دخل في عقد اإلسالم فلیس ذلك �مسلم، و�ان ذلك خارًجا عن الملة أ�ًضا، إنما هو �ق
قوق حمن جمع إلى أداء حقوق هللا أداء  العرب، تر�د أن أفضل الناس العرب، فهاهنا المراد أفضل المسلمین

  تعالىوالكف عن أعراضهم، و�ذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه َهْجَر ما حرم هللا ،المسلمین
 ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفیض في �المهم.  .علیه

 كمال مستفیض في �المهم. قلت: و�ذا إثبات اسم الشيء على الشيء على معنى إثبات ال
 . فإن قلَت: إذا �ان التقدیر: المسلم الكامل من سلم، یلزم من ذلك أن �كون من اتصف بهذا خاصة �امالً 

ة ل المبالغقلت: المالزمة ممنوعة؛ ألن المراد هو الكامل مع مراعاة �اقي الصفات، أو �كون هذا وارًدا على سبی
اله عاء، وأمثاإلیذاء هو نفس اإلسالم الكامل، وهو محصور فیه على سبیل االد تعظیًما لترك اإلیذاء، �ما �ان ترك

ملة العبد (وقال �عضهم: �حتمل أن �كون المراد بذلك اإلشارة إلى ُحسن معاابن حجر  .كثیرة فافهم. وقال �عضهم)
 لى. دنى على األعمع ر�ه؛ ألنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن ُ�حسن معاملة ر�ه من �اب التنبیه �األ

ة العبد قلت: فیه نظر وخدش من وجهین؛ أحدهما: أن قوله: �حتمل أن �كون المراد بذلك اإلشارة إلى حسن معامل
د من یر المقصو مع ر�ه ممنوع؛ ألن اإلشارة ما ثبت بنظم الكالم وتر�یبه مثل العبارة، غیر أن الثابت من اإلشارة غ

مراد بذلك (أحدهما: أن قوله: �حتمل أن �كون ال، هل تجد فیه هذا المعنى؟)الكالم وال ِسیق الكالم له، فانظر 
 ، هل في الحدیث ما یدل علیه؟ اإلشارة إلى حسن معاملة العبد مع ر�ه)

 .......  طالب:
نعم. على �الم ابن حجر أن اإلشارة جاءت من مدح حسن معاملة المخلوق مع المخلوق، فیؤخذ منها أن ُحسن 

 وق مع الخالق ممدوحة من �اب أولى.معاملة المخل
 د فیه هذا(مثل العبارة، غیر أن الثابت من اإلشارة غیر المقصود من الكالم وال ِسیق الكالم له، فانظر هل تج

ق ي التي �ساه، �عني مثل ما �قال في الداللة األصلیة والداللة التبعیة، الداللة التبعیة مجرد إشارة واألصلیة المعنى؟)
 أجلها. الخبر من

واألولو�ة موقوفة على  ،(والثاني: أن قوله: فأولى أن �حسن معاملة ر�ه ممنوع أ�ًضا، ومن أین األولو�ة في ذلك
تحقق المدَّعى، والدعوى غیر صحیحة؛ ألنا نجد �ثیًرا من الناس َ�سلم الناس من لسانهم وأیدیهم، ومع هذا ال 

ین الجملتین تنبیًها على التشر�ك في المعنى المذ�ور، وفیه من ُ�حسنون المعاملة مع هللا تعالى، وفیه العطف ب
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{َفَأِقْم َوْجَهَك أنواع البد�ع: تجنیس االشتقاق، وهو أن یرجع اللفظان في االشتقاق إلى أصل واحد، نحو قوله تعالى: 
ِم} یِن اْلَقیِّ : أقم والقیم یرجعان في االشتقاق إلى القیام)٤٣[الروم:  ِللدِّ عني �ون اللفظین یرجعان إلى أصل ، �]، فإنَّ

 �عني في االشتقاق سواء �ان الكبیر أو الصغیر، هل یلزم منه تالزم المعنى بینهما؟ أقم والقیم؟  ،مادة واحدة ،واحد
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

روف �لها أو �عضها أن ال، ابن، هذا صاحب المقاییس ابن فارس یرى التالزم �استمرار، أنه إذا اشتر�وا في الح
 هناك شیًئا من التالزم.

 اشتراك في �عض المعاني. طالب:
 ؟ ماذا

 �كون اشتراك في �عض المعاني. طالب:
 إلخبار والخبرة؟ ]، لو جئت: وال �خبرك مثل خبیر، هل هناك تالزم بین ا١٤[فاطر:  {َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیٍر}هو مثل 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا
  : فیه تالزم.لبطا

 خبر، �قول لك: جاء ز�د، هل هو خبیر �أحوال ز�د؟ �لك  ءإخبار، واحد �جي
 ما یلزم. طالب:

نباء واإلخبار معناهما ]، على أن اإل١٤[فاطر:  {َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیٍر}: -َجلَّ وَعال-ما یلزم؛ ألنهم �ستدلون �قوله 
 ِبیٍر} ِمْثُل خَ {َوَال ُیَنبُِّئكَ بدلیل:  ؛نبأنا فالن، اإلنباء واإلخبار معناهما واحدواحد في األصل، �عني أخبرنا فالن وأ

 ]، هل فیه تالزم بین اإلنباء والخبرة؟ فیه تالزم؟ ١٤[فاطر: 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 فیه تالزم........  طالب:

�ان  ن ذلك الخبرة؟ أو الخبرة �الخبر، إذاهو أخبرك �خبر بلغه عن غیره مثًال، خبر صحیح مطابق للواقع، هل یلزم م
رد أن المراد �الخبر خبرة �الخبر خبیر بهذا الخبر الذي أخبرك �ه الذي أنبأك �ه، هذا �كون فیه نوع تالزم، أما مج

 أخبرك وأنبأك �شيء ال یلزم أن �كون خبیًرا �ه محیًطا بتفاصیله.
هل له  »ون المسلم من سلم المسلم« .لمین هنا خرج مخرج الغالب)(تنبیه: ِذ�ر المس: -َرِحَمُه هللاُ -�قول ابن حجر 

ین فإنه ال؟ مفهوم الخبر أنه إذا لم �سلم غیُر المسلمأم مفهوم؟ �معنى أنه إذا لم �سلم غیر المسلمین؟ هل له مفهوم 
 مسلم �امل اإلسالم. 

أكیًدا، تذى عن أخیه المسلم أشد (ِذ�ر المسلمین هنا خرج مخرج الغالب؛ ألن محافظة المسلم على �ف األ�قول: 
صدد أن (�، �عني األصل فیهم أنهم ال َ�سلمون و�ن �ان فیهم من �جب الكف عنه) ،وألن الكفار �صدد أن ُ�قاَتلوا

لكف عنه. (وألن الكفار �صدد أن �قاتلوا و�ن �ان فیهم من �جب ا؟ »�سلم من لسانه و�ده«، فكیف �قال: ُ�قاَتلوا)
 �ان مثل هذا ،و�ن �ان فیهم من �جب الكف عنه) ،(وألن الكفار �صدد أن �قاتلوا، ذ�یر للتغلیب)واإلتیان �جمع الت

إن ف(واإلتیان �جمع التذ�یر للتغلیب، الكالم �قال �كل راحة، لكن اآلن ُیتحفظ على مثله عند �ثیر من الناس. 
المسلمات  ت، �ذلك: المسلمة من سلم»المسلم من سلم المسلمون «، �عني مثل ما �قال: المسلمات یدخلن في ذلك)

 من لسانها و�دها.
  ؟شیخنا أحسن هللا إلیك، لماذا نتحفظ....... طالب:
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اآلن تعرف اآلن حقوق اإلنسان و...، صحیح أن الظروف تجب مراعاتها، ودرء المفاسد مقصد من مقاصد الشرع، 
یح، لكن ظروف المسلمین التي �عیشونها من ل إلى حد القطعیات والثوابت �لها نتناولها ما هو �صحنز لكن ما ن

یننا دثوابت، ما نتنازل عن الضعة وغیرها ینبغي أن ال یثار العدو علیهم، لكن ینبغي أ�ًضا أن نحتفظ �ما عندنا من 
لون: ما ما أوجب هللا علینا، �عني نعتقد مثًال وجوب الجهاد و�ن لم نقم �ه لعجزنا، ما هو مثل ما �عض الناس �قو أو ع

ا ُفتح العراق ومصر والشام وغزوا الكفار في بلدانهم، هذ لماذایه شيء اسمه جهاد طلب في الشرع! أنا ما أدري ف
 جهاد دفع؟ 

 .......  طالب:
 جهاد الدفع یولد جز�ة �ا إخوان؟ 

 .أبًدا طالب:
وأنه فرض من  ،جهادمرفوض، لكن أ�ًضا �عد مع اعتقادنا بوجوب ال أمرما یولد جز�ة، فاالستجا�ة إلى هذا الحد 

 ا.ذروة سنام اإلسالم، لكن ما یلزم أن أقوم �ه مع عجزي عنه، فرق بینهما، ال تالزم بین هذا وهذو  ،فرائض الدین
عال كثر األفألن أ ؛ألنه المعبِّر عما في النفس، وهكذا الید ؛(فإن المسلمات یدخلن في ذلك، وُخص اللسان �الذ�ر

 ت منر طیب أنا أقول: �سلم اإلنسان من لساني و�دي، لكن ِرجلي إذا مر  .ك أشیاءلكن هنا »من لسانه و�ده«، بها)
 عند إنسان، والعصا مثًال أو ما أشبه ذلك. 

دیث بها. والح ألن أكثر األفعال ؛ألنه المعبر عما في النفس وهكذا الید ؛(ُخص اللسان �الذ�ر، �عني: (وهكذا الید)
ید. �خالف ال ن اللسان �مكنه القول في الماضین والموجودین والحادثین �عدُ عام �النسبة إلى اللسان دون الید؛ أل 

�م نها تبقى، و ، أعظم من اللسان الكتا�ة؛ ألنعم �مكن أن تشارك اللسان في ذلك �الكتا�ة، و�ن أثرها في ذلك لعظیم)
ك ن الثالث الرا�ع ومع ذلعدیدة في القر  امن إنسان ُتجرى له األجور مثل أجور من فعل ما دل علیه من خیر قرونً 

�ه  إلى قیام الساعة ُتجرى له األجور، و�م من إنسان �العكس علیه األوزار �كتب في البدع و�فعلها الناس و�قتدون 
  فیها فعلیه أوزارهم إلى قیام الساعة.

 ؟ ما معكم الكتاب؟ (شرًعا)، (و�ن أثرها في ذلك لعظیم، و�ستثنى من ذلك شرًعا)�قول: 
 . (شرًعا) نعم طالب:

نفس إال ، �عني مثل ما جاء في قتل ال(و�ستثنى من ذلك شرًعا تعاطي الضرب �الید في إقامة الحدود والتعاز�ر)
لمستحق ا(و�ستثنى من ذلك شرًعا تعاطي الضرب �الید في إقامة الحدود والتعاز�ر على المسلم �حقها، وهذا منه 

ن قوله مما قال:  »من سلم المسلمون من لسانه«اللسان دون القول: ، �لذلك، وفي التعبیر �اللسان دون القول نكتة)
رج أخ فقط، ائً ، ما قال شی(وفي التعبیر �اللسان دون القول نكتة، فیدخل فیه من أخرج لسانه على سبیل االستهزاء)

یر �غیر الغ(وفي ذ�ر الید دون غیرها من الجوارح نكتة، فیدخل فیها الید المعنو�ة �االستیالء على حق لسانه 
 .حق)

 (فائدة فیه من أنواع البد�ع تجنیس االشتقاق وهو �ثیر. : -َرِحَمُه هللاُ -قال  
، من هجر األصل فیه الهجرة الحسیة »المهاجر«، أصلها من الهجر، �عني وهو �معنى الهاجر) »والمهاجر«قوله: 

لتي ا، المهاجر حقیقته الشرعیة اجر الحقیقيصنیع المهاجر�ن، المه، ومن ذلك -َجلَّ وَعال-من هجر وطنه وتر�ه هلل 
�عني ترك  »فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته«جاءت في �ثیر من النصوص �ما في الحدیث األول: 

ان، ترعیالوطن، وال یراد �الهجرة في الحدیث األول ما یراد بها هنا، والعكس، وحینئذ �كون للهجرة حقیقتان و�الهما ش
 ان، لو قیل لك: من المهاجر؟ حقیقتان شرعیت

 .......  طالب:
 نعم؟

 .......  طالب:
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 �قول لك: خطأ.
 .......  طالب:

ا قلنا من انتقل من بالد الكفر إلى بالد اإلسالم، ولو قلت هذا قال لك: خطأ؛ ألن �ل حقیقة لها سیاقها. �عني مثل م
ن مبر في االمتحان في �اب الحجر والتفلیس قال لك: مراًرا في المفلس، �عني لو جاءك في �اب الحجر والتفلیس تخت

 :-علیه الصالة والسالم-المفلس؟ تقول: من �أتي �أعمال أمثال الجبال، الجواب خطأ، والصحا�ة لما سألهم النبي 
دد ، فهناك حقائق شرعیة تتع»المفلس من �أتي بـ...«ال  »خطأ«قال: من ال درهم له وال متاع، قال:  »من المفلس؟«
 لفظ الواحد، و�ل حقیقة یدل علیها مقامها وسیاقها.ل

لمسافر، (والمهاجر �معنى الهاجر، و�ن �ان لفظ المفاعل �قتضي وقوع فعل من اثنین، لكنه هنا للواحد �اقال: 
ر�ان: ألن من الزم �ونه هاجًرا وطنه مثًال أنه مهجور من وطنه، وهذه الهجرة ض ؛و�حتمل أن �كون على �ا�ه

، فتن)دین من النة، فالباطنة: ترك ما تدعو إلیه النفس األمارة �السوء والشیطان، والظاهرة: الفرار �الظاهرة و�اط
 ، طیب ابن القیم له �تاب اسمه: طر�ق الهجرتین، فهل �قصد �الهجرتین ما قصده ابن حجر(الهجرة ضر�ان)�قول: 
 هنا؟ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .... ... طالب:
 �قصد ما قصده هنا؟ 

 .......  طالب:
 عندك الكتاب؟  ألیسد ابن القیم من الهجرتین، على �ل حال، ارجع إلى الكتاب ولخص لنا مرا

 .......  طالب:
 .�عني متوسط ة، خالص. أظن الشرح بهذه الطر�قة مناسبنعم

رة: طان، والظاهه النفس األمارة �السوء والشی(وهذه الهجرة ضر�ان: ظاهرة و�اطنة، فالباطنة: ترك ما تدعو إلیقال: 
وامر أ�متثلوا  لئال یتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى ؛الفرار �الدین من الفتن، و�أن المهاجر�ن خوطبوا بذلك

ل رك ذلك؛ بالشرع ونواهیه، و�حتمل أن �كون ذلك قیل �عد انقطاع الهجرة لما ُفتحت مكة تطییًبا لقلوب من لم ید
نه أل ؛، �عني تطییب لمن فاَتهم أجر الهجرة من مكة إلى المدینةقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى هللا عنه)حقی

 ماعني �، المهاجرون أدر�وا األجر العظیم �انتقالهم من بلدهم إلى المدینة، لكن من جاء �عدهم، »ال هجرة �عد الفتح«
منى ده هللا فیه في زمن متأخر فاته ما فاته، �عني مثل ما یت؟ وجوده الذي أوجاذنب اإلنسان أن �كون زمنه متأخرً 

لتي ، مثل ما یتمنى �ثیر من الناس الیوم أن لو �ان وجوده قبل مثل هذه الفتن ااالواحد منكم أنه لو �ان صحابی� 
من  نعیشها، نقول: علیك أن ترضى �ما قدر هللا لك، ومع ذلك: لو علمت الظرف الذي تعیش فیه وما ُرتب علیه

  أجور عظیمة، لكن طو�ى للعامل في مثل هذه الظروف، فالعامل له أجر خمسین من الصحا�ة.
 .......  طالب:

 .�ِهللا زمننا ما هو ببعید
بل حقیقة  تطییًبا لقلوب من لم یدرك ذلك؛ ؛�عد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة :(و�حتمل أن �كون ذلك قیل�قول: 

 .ام) عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الِحكم واألحكالهجرة تحصل لمن هجر ما نهى هللا
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لى أن ع(تنبیه: هذا الحدیث من أفراد البخاري عن مسلم، �خالف جمیع ما تقدم من األحادیث المرفوعة، �قول: 
ن ممؤمن وال«مسلًما أخرج معناه من وجه آخر، وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حدیث أنس صحیًحا: 

 ، و�أنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه، �هللا أعلم. »أمنه الناس
دثنا داود ح، في التعقیب على الحدیث قال اإلمام البخاري: وقال أبو معاو�ة: قوله: "وقال أبو معاو�ة: حدثنا داود")

. -الصالة والسالمعلیه -عن عامر، داود هو ابن أبي هند، وعامر هو الشعبي، وقال: سمعت عبد هللا عن النبي 
معت س، وفائدة هذا التعلیق تصر�ح عامر الشعبي �السماع من عبد هللا، قال: "عن الشعبي عن عبد هللا"وهنا قال: 

ع من لیبین أن عامًرا الشعبي صرح �السما ؛، وعقبه �التعلیق"عن الشعبي عن عبد هللا"عبد هللا، في األصل قال: 
ي ، وقال: عبد األعلى عن داود عن عامر عن عبد هللا عن النب- علیه وسلمصلى هللا-عبد هللا بن عمرو. عن النبي 

 ، �الروا�ة األولى.-علیه الصالة والسالم-
عبي (قوله: "وقال أبو معاو�ة: حدثنا داود هو ابن أبي هند"، و�ذا في روا�ة ابن عساكر عن عامر وهو الش

لد هیب بن خان سماعه له من الصحابي، والنكتة فیه روا�ة و المذ�ور في اإلسناد الموصول، وأراد بهذا التعلیق بیا
عن  ، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلكةله عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد هللا بن عمرو؛ حكاه ابن مند

رو  بن عمهللاعبد هللا ثم لقیه فسمعه منه، ونبه �التعلیق اآلخر على أن عبد هللا الذي ُأهمل في روایته هو عبد 
ن حبان وأخرجه اب ،لذي ُبین في روا�ة رفیقه، والتعلیق عن أبي معاو�ة وصله إسحاق بن راهو�ه في مسنده عنها

 .في صحیحه من طر�قه، ولفظه: سمعت عبد هللا بن عمرو �قول: وَربُّ هذه)
 .......  طالب:
 .......  طالب:

 �قال عنها؟ ماذا المقصود الكعبة، 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 كیف ُتضبط؟ 
 .......  طالب:
 َبِنیَّة؟

 .......  طالب:
 ِبْنَیة؟

 الُبْنَیة، مصدر.......  طالب:
 ؟ ماذا

  ....... مصدر طالب:
 نتأكد، نراجعه، تراجعه؟  أن ودنا .على هذه الهیئة. على �ل حال

 .......  طالب:
 طیب.

ون من لمهاجر من هجر السیئات، والمسلم من سلم المسلما«�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-(َلسمعُت رسول هللا 
 وصول، فهم، فُعلم أنه ما أراد إال أصل الحدیث، والمراد �الناس هنا المسلمون �ما في الحدیث الم»لسانه و�ده

على  الناس حقیقًة عند اإلطالق؛ ألن اإلطالق ُ�حمل على الكامل، وال �مال في غیر المسلمین، و�مكن حمله
ة ثناء إقاملما قدمته من است ؛لى إرادة شرط، وهو: إال �حق، مع أن إرادة هذا الشرط متعینة على �ل حالعمومه ع

 .الحدود على المسلم، �هللا سبحانه وتعالى أعلم)
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 .(فیه نظر من وجوه)، قال العیني: (والمراد �الناس هنا المسلمون �ما في الحدیث الموصول)قال: 
�قول  ،(والمراد �الناس هنا المسلمون)؛ ألنه قال: تناول المسلمین وأهل الذمة)ی »والمسلم من سلم الناس«(

 ، �عني من؟یتناول المسلمین وأهل الذمة. وقال �عضهم) »والمسلم من سلم الناس«(العیني: 
مومه ع(والمراد �الناس هنا المسلمون �ما في الحدیث الموصول، فهم الناس حقیقة، و�مكن حمله على ابن حجر  
 .لى إرادة شرط وهو: إال �حق، و�رادة هذه الشرط متعینة على �ل حال)ع
ن من بني (قلت: هذا فیه نظر من وجوه. األول: قوله: فهم الناس حقیقة، یدل على أن غیر المسلمی�قول العیني:  

وله: قي: آدم لیسوا �إنسان حقیقة، ولیس �ذلك، بل الناس �كون من اإلنس ومن الجن؛ قاله في العباب. والثان
الحدیث  و�مكن حمله، استعمال اإلمكان هنا غیر سدید بل هو عام قطًعا. والثالث: تخصیصه الشرط المذ�ور بهذا

ه، بل هذا الشرط مراًعى هاهنا وفي الحدیث الموصول، فبهذا الشرط �خرج عن العموم في حق ا ألذى غیر موجَّ
 .�الحق، وأما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه. فافهم)

 .للغا�ة.......  طالب:
 ؟ ماذا

  ابن حجر في أول الكالم....... طالب:
 .نعم

  حتى لو استبدلها یبقى على سیاق....... طالب:
جاز م، �قول: غیر المسلم ال تنطبق علیه حقیقة اإلنسان؟ �عني إطالق اإلنسان علیه (فهم الناس حقیقة)ال، �قول: 

 ؟ »الناس«ما هو �حقیقة؟ 
 حقیقة. طالب:

 �مال اإلنسان؟  ،لكن هل مراد ابن حجر الحقیقة هنا فیما �قابل المجاز، أو أن المراد �الحقیقة الكمال
 الذین حققوا.......  طالب:
 نعم؟

  الذین حققوا....... طالب:
 الذین حققوا ما ُخلقوا من أجله، فالذي لم �حقق ما خلق من أجله �أنه ما ُخلق.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 حقیقة لكن لیس مراد ابن حجر فیما �قابل المجاز.نعم، 

 طالب: أحسن هللا إلیك، شبعة لماذا عنعن....... عن عبد هللا بن أبي السفر و�سماعیل عن الشعبي؟
 ما عنعن. أوعلى �ل حال شعبة �فانا تدلیس المدلسین عنعن 

 .......  طالب:
 من أجل أن یبین ما في صیغ األداء من اختالف. ؛دیث الموصول �المعلقعقب الح -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -البخاري 

 .......  طالب:
"


